
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ผอ.พศจ.ชม.

08.00 น.  รวมรับฟงการเสวนา เรื่อง สรางเศรษฐีใหม อาคารเอกาทศรถ หอง 301  มอบ ผอ.ททท./

 จากการคาและการทองเที่ยวในอาเซียน ม.นเรศวร จว.พิษณุโลก ผูแทนสภาพัฒนภาคเหนือ

09.00 น.  ประชุมพิจารณาแกไขปญหาเรื่องรองเรียน หองประชุม 5 ช้ัน 5  ผวจ. มอบ

 รวมกับ สนง.ผูตรวจการแผนดิน

09.00 น.  ตรวจสอบการจัดทําระบบสาธารณูปโภค อ.แมริม/เมืองฯ/สันทราย/ ปลัดจังหวัด

วาระผูบริหาร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ตรวจสอบการจัดทําระบบสาธารณูปโภค อ.แมริม/เมืองฯ/สันทราย/ ปลัดจังหวัด

 ในที่ดินจัดสรร จํานวน 8 แหง สันกําแพง

09.00 น.  รวมประชุมสัมมนา "International Seminar on หองประชุมฝายคํา  มอบ หน.สนจ.
 Living Heritage Conservation Managing สน.บริการวิชาการ มช.
 Change, Engaging Community, Sustaining
 Wiang Kum Kam"

09.00 น.  ตรวจพื้นที่จุดผอนปรนการคาบานหลักแตง อ.เวียงแหงและเชียงดาว หน.สนจ.

 อ.เวียงแหง และจุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก

 อ.เชียงดาว

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการปลูกตนไมเฉลิม- หนา สนง.เทศบาล ต.ยุหวา

 พระเกียรติฯ และเปดโครงการหมูบานเชิงนิเวศ ม. 9 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง พระเกียรติฯ และเปดโครงการหมูบานเชิงนิเวศ ม. 9 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง

 Eco Village



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน วัดแมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด

09.00 น.  ใหสัมภาษณรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู"

 ประเด็น "Bike fom Mom ปนเพื่อแม"

09.30 น.  ประธานการประชุมพิจารณาการจัดทํารายงาน รร.เชียงใหมออคิด  ผวจ. มอบ

 ประมาณการเศรษฐกิจ จว.ชม.

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน หองประชุมกลุมงานยุทธ- 
 ศูนยดํารงธรรม จว.ชม. ศาสตรฯ  สนจ.ชม. ศูนยดํารงธรรม จว.ชม. ศาสตรฯ  สนจ.ชม.

09.30 น.  ประธานพิธีเปดงานการนําเสนอผลการ หองเอราวัณ  ผวจ. มอบ

 ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสรางสรรค จว.ชม. รร.เชียงใหมภูคํา

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน หองประชุม 1 ช้ัน 2  ผวจ. มอบ
 และปราบปรามการตัดไมทําลายปา จว.ชม.

09.30 น.  ประธานการประชุมประจําเดือน กอ.รมน.จว. หองประชุม 4 ช้ัน 4  มอบ รอง ผอ.รมน.จ.(ท)

09.45 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดสถานกงสุลใหญ คุณเคน สถานกงสุลใหญฯ 
 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ณ จว.ชม. 089-9217745 ถ.มณีนพรัตน

12.30 น.  รวมเลนกอลฟกับ รมว.กต. สาธารณรัฐแหง หน.เกด สนามกอลฟกัสซัน 
 สหภาพเมียนมา 083-7095118 จว.ลําพูน

13.00 น.  ตรวจสภาพถนนกรณีฝาทอชํารุดและเกิด สะพานปาแดดและสะพาน 13.00 น.  ตรวจสภาพถนนกรณีฝาทอชํารุดและเกิด สะพานปาแดดและสะพาน 
 อุบัติเหตุกับผูใชจักรยาน น้ําปง ถ.มหิดล



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ
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เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.15 น.  มูลนิธิสงเสริมการศึกษาพระคัมภีร เขาพบเพื่อ คุณปาษาณ หองประชุม สน.บริหารยุทธ-  ผวจ. มอบ

 หารือเรื่อง การประสานงานชวง "การประชุม 080-1188155 ศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

 พิเศษของพยานพระยะโฮวา ป 2015" ตอนบน 1

13.30 น.  ประธานการประชุม กรอ.จว.ชม. หองประชุม 1 ช้ัน 2 ปลัดจังหวัด

14.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน หองประชุม 3 ช้ัน 3 
 จัดการแขงขันกอลฟอาวุโสแหงอาเซียน

15.00 น.  ประธานพิธีปดกิจกรรมคายภาษาจีน Chiangmai บานพักทัศนาจรเชียงใหม  ผวจ. มอบ15.00 น.  ประธานพิธีปดกิจกรรมคายภาษาจีน Chiangmai บานพักทัศนาจรเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 China Camp 2015 และมอบเกียรติบัตรฯ

15.10 น.  รมว.กต. สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทาอากาศยานเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 เดินทางกลับ (ทีจี 111)

19.00 น.  รวมรับประทานอาหารเย็นกับ รมว.มท. รร.แคนทารี ฮิลลฯ 
 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และคณะ


